عنارص مداخةل الس يدة آمنة بوعياش ،رئيسة اجمللس الوطين حلقوق الإنسان
يف آشغال الندوة الرمقية حول موضوع " :املشاركة الس ياس ية للشخاص ذوي الإعاقة:
الوضعية الراهنة والتجارب ادلولية املقارنة"

الرابط يف  6يوليوز 2021
الس يدة زهور احلر ،منسقة اللية الوطنية اخلاصة حبامية حقوق الشخاص يف وضعية
اإعاقة؛
الس يد دليم ابشارو والس يدة مسية العمراين ،آعضاء اللجنة الممية املعنية حبقوق
الشخاص ذوي الإعاقة؛
الس يدة  Tabatha tranquillaممثةل التحالف ادلويل للمؤسسات الوطنية حلقوق
الإنسان؛
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الس يد همند العزة  ،المني العام للمجلس القويم ابلردن؛
الس يد سلوبودان ميليك ،املدير املقمي للمكتب ادلميقراطي المرييك NDI؛
الس يدة  Bethany Brownممثةل التحالف ادلويل ل إإعاقة؛
الس يد محمد اخلادري ،رئيس التحالف من اجل الهنوض حبقوق الشخاص ذوي الإعاقة
ابملغرب؛
الس يد نواف كباره ،رئيس املنظمة العربية حلقوق الشخاص ذوي الإعاقة؛
الس يد آنور الهاين ،ممثل املنظمة التونس ية للشخاص ذوي الإعاقة؛
الس يد كامل احلبيب ،رئيس النس يج امجلعوي ملإحظة الانتخاابت ابملغرب؛
الس يدات والسادة لك ابمسه وصفته.
بداية آود آن آشكر رشاكئنا وزمإئنا عىل املس توى ادلويل وا إلقلميي والوطين لتلبية دعوة
اجمللس الوطين حلقوق الإنسان والتحالف من آجل الهنوض حبقوق الشخاص يف وضعية
اإعاقة ابملغرب دلمع معلنا للهنوض ابملشاركة الس ياس ية للشخاص ذوي الإعاقة :بني قراءة
الوضعية الراهنة وتبادل جتارب دولية مقارنة".
هذه الندوة اليت تنعقد مضن س ياق تفيش جاحئة كوفيد  19وما خلفته من آرضار جس مية
خاصة عىل الفئات الهشة ،وس ياق وطين خاص يهتئي لتنظمي الاس تحقاقات الانتخابية
احمللية واجلهوية والترشيعية ابملغرب خإل شهر ش تنرب املقبل.
اإن ندوتنا اليوم تنعقد مضن اسرتاتيجية اجمللس يف اإاثرة قضااي الشخاص يف وضعية اإعاقة
ومضن آهدافها اإعامل مبدآ املشاركة الفعلية والفاعةل واختاذ مجموعة من التدابري ادلاجمة الإعاقة
كرشط من رشوط املواطنة ،حيث فرض علينا الوضع الاس تنناي جتديد مقاربتنا وتنويع
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مصادر معلوماتنا وتوس يع تشاوران مع الفاعلني واملؤسسات مضن آفق هدف اليوم ،وهو
املشاركة الس ياس ية وهكذا اش تغلنا ابلساس عىل الرتافع.
 الولوج للحق يف الصحة للشخاص يف وضعية اإعاقة واذلي اإذا اكن قد آثر يفظل هذه اجلاحئة ابلنس بة للجميع ،فاإن هذا التأثري ابلنس بة لهذه الفئة هو تأثري
مركب؛
 وضع س ياسة تعلميية داجمة قامئة عىل ضامن احلق يف التعلمي والبحث العلميللشخاص يف وضعية اإعاقة دون متيزي عىل آساس نوع الإعاقة او درجهتا؛
 الاعامل الاكمل للهلية القانونية سواء عىل املس توى الترشيعي الوطين آو املقارنآو عىل املس توى املعياري ادلويل ،لبلورة برانمج طموح للقطع مع نظام "الواكةل"
ووضع نظام "املساعدة" للشخاص يف وضعية اإعاقة؛
 تنظمي محةل رمقية ملناهضة المتيزي املركب ضد النساء والفتيات يف وضعية اإعاقة؛ هذه بعض من العمليات اليت مقنا هبا للهنوض حبقوق الشخاص يف وضعية ا إلعاقةولن يسعفين الوقت لقتسام معمك معليات امحلاية اليت يسهر علهيا اجمللس والالية
الوطنية محلاية الاشخاص يف وضعية إاعاقة؛
 اإننا اليوم اذن ،نستمثر لك هذا املسار والتفاعل ليس فقط لدلفاع عن املشاركةالس ياس ية بل لنؤكد اهنا حق آصيل للشخاص يف وضعية اإعاقة ول ميكن نفيه
آو منعه آو تقيده اجامتعيا وثقافيا بسبب الإعاقة.
يويل اجمللس الوطين حلقوق الإنسان ،الس يدات والسادة ،من خإل اسرتاتيجيته
الرامية لفعلية احلقوق ،آمهية خاصة محلاية احلقوق املدنية والس ياس ية وتعزيز البناء
ادلميقراطي بشلك يضمن املشاركة الفعلية والفاعةل لاكفة مكوانت اجملمتع خاصة الفئات الهشة
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ومهنا الشخاص ذوي الإعاقة .وانطإقا من همامه مكؤسسة وطنية حلقوق الإنسان حيرص
اجمللس عىل تعزيز التشاور مع ذوي املصلحة واملنظامت اليت متثلهم والارس ابعتبارها رشياك
اسرتاتيجيا وذكل من خإل مواكبة املنظامت الغري احلكومية املهمتة ابلهنوض ابحلقوق
الس ياس ية للشخاص ذوي الإعاقة ودمعها يف تقدمي ترش يحها للجنة الاعامتد احملدثة طبقا
ملقتضيات القانون املنظم لرشوط وكيفيات املإحظة احملايدة واملس تقةل لإنتخاابت واليت
ترشف عىل اعامتد املإحظني ،وتنظمي برامج تدريبية لفائدهتم .وحرص اجمللس يف هذا
الس ياق عىل متثيلية ش بكة وطنية عامةل يف جمال الإعاقة مضن جلنة الاعامتد (التحالف من
آجل الهنوض حبقوق الشخاص يف وضعية اإعاقة) وإارشاك الشخاص ذوي الإعاقة مضن
لحئة املإحظني واملكونني اخلاصة ابجمللس كام آدمج لغة الإشارة ابملوقع الكرتوين اخلاص
مبإحظة الانتخاابت.
كام س تطلق الالية الوطنية محلاية الشخاص يف وضعية اإعاقة ابتداء من الس بوع الثاين
لشهر يوليوز  2021محةل رمقية يسعى من خإلها اإذاكء الوعي ابحلق يف املشاركة الس ياس ية
للشخاص ذوي الإعاقة واملسامهة يف تعزيز س بل ممارس ته عىل قدم املساواة وبدون متيزي.
وإااثرة الانتباه اإىل الانعاكس السليب اذلي قد يرتتب عىل حرمان هذه الفئة من ممارسة
حقها جراء الإقصاء والمتيزي.
حرضات الس يدات والسادة:
مما ل شك فيه آن هذه الندوة اليت ستسامهون يف اإغناهئا ابلفاكر والراء وعرب نقل
جتارب دول اإىل جانب جتربة املغرب يف جمال املشاركة الس ياس ية للشخاص ذوي الإعاقة،
ستشلك اإىل جانب ادلراسة املوضوعاتية اليت آعدهتا املفوضية السامية حلقوق الإنسان
بشأن مشاركة الشخاص ذوي الإعاقة يف احلياة الس ياس ية والعامة ،حمطة علمية هامة
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لتدقيق املعايري واملؤرشات اليت متكن من قياس مدى اإعامل احلق يف املشاركة الس ياس ية
للشخاص ذوي الإعاقة بتنوعهم ،واملشاركة الس ياس ية  ،ليست حلظة س ياس ية اإهنا من
حلظات الرتبية عىل املواطنة وحقوق الإنسان ،ابعتبارهام آساس يان لرتبية الناش ئة وإاذاكء
الوعي ومواكبة التحولت الاجامتعية والثقافية وحماربة الصور المنطية ونبذ مجيع آشاكل
المتيزي املبين عىل الإعاقة ،ورمبا س تكون الانتخاابت املقبةل مناس بة قياس مدى اإعامل مبدا
مشاركة ونبذ المتيزي بسب الإعاقة.
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